
Het betreft hier een stolp groot 18/20m. met een achter aangebouwde staart van 11/11m. De gevels 
bestaan uit een rode machinaal vervaardigde handvorm baksteen met een gesneden voeg. De daken zijn 
gedekt met riet en met keramische, licht gegolfde, donker grijze pannen van groot formaat. De 
koppenmaat van de bakstenen is 11cm. terwijl de lagenmaat 6,3 cm. telt. Het vierkant is aan de voorzijde 
overhangend. De vierkantstijlen zijn 22/30cm.  
De stolp en de aanbouw verkeren, vanwege groot achterstallig onderhoud, in slechte staat.
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In de voorgevel van de stolp zijn twee herdenkingsstenen aangebracht.

Op de rechter steen staat gebeiteld: De eerste steen is gelegd door Cs  Pluister Bz. oud 5 jaar Den 17e

maart 1890.

De rechter steen geeft aan: Geheel vernieuwd 1964.

De stolp zal overeenkomstig het jaartal op de steen ongetwijfeld zijn gebouwd in 1890.

Gelet op de soort stenen en dakpannen die zijn toegepast bij de gehele vernieuwing correspondeert dit 

met het jaar 1964. De aangebouwde staart heeft dezelfde materialen en stamt hoogstwaarschijnlijk ook 

uit deze periode. 

Situatie



2Door deze algehele vernieuwing is het historische karakter van de stolp verloren gegaan; er is aan de 

buitenzijde geen enkel detail- of onderdeel meer dat verwijst naar de oorspronkelijkheid van deze stolp. 

Ook in de stolp zijn geen oorspronkelijke materialen of details meer aanwezig behoudens het vierkant met 

de sporenkap.  

De huidige eigenaar van de stolp is de fam. Mol. 

Hiervoor was fam. Straathof 18 jaar de eigenaar. 

Tijdens deze periode is langzaam het verval 

ingetreden. Jarenlang zijn hier buitenlandse 

arbeiders gehuisvest, waarna in de gehele stolp 

een wietplantage is aangelegd.  Hierdoor is 

brand uitgebroken wat het verval nogmaals 

heeft versneld. 

Hiervoor was fam. de Boer ca. 40 jaar de 

eigenaar. Deze familie  had hier een veehouderij 

en heeft de algehele verbouwing  laten 

uitvoeren.

Als  agrarisch bedrijf zijn deze gebouwen nier 

meer geschikt en tevens zijn deze te groot en te 

verwaarloosd om hierin weer een woning te 

maken.

Op deze plek wordt een kleinere woonstolp 

gerealiseerd. 

Hoogwoud, 6 november 2014

Jan Mantel arch. AvB
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